
 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

 

Mandag 13. desember 2021 

Digitalt møte via Teams 
 

Til stede: Torbjørn Broks Pettersen, Ragnhild Soleng, Håvard Nyhagen, 

Lillann Gulbrandsen, Robert Granseth, Gunnar Vestad, Marianne  

Myklebust og Ellie Lein 

 
 

 

 

ØKONOMI 
 

 

 

 

Status regnskap pr. 30.11.21  

Regnskapet ble gjennomgått på møtet. Det ligger an til et overskudd på ca.120.000 for 2921, som 

skylder 1) mange avlyste arrangement første halvdel av 2021 pga.korona, og 2) sponsorinntekt fra 

Moseter større enn budsjettert 
 

 

 

Budsjett 2022  

Det er i utgangspunktet lagt opp til et underskuddsbudsjett på kr. 25.000. Med en EK pr. 31.12.21 på 

ca. 450.000 vedtok LK vedtok å øke potten til breddetiltak som følger: 
 

• Breddesamlinger 11-14 år; 

Potten økes med 20’ til kr. 60.000 totalt. Dette gir klubbene som arrangerer et budsjett på kr. 

12.000 pr. samling, som mest sannsynlig vil kunne gi dem et lite overskudd. 
 

• Kretssamlinger 15-16 år; 

Potten økes med kr. 10’ pr. samling, til kr. 40.000 pr. samling. På den måten vil vi kunne 

redusere egenandelen og senke terskelen for å delta på samlingene for hver enkelt utøver. 

 

Dette gir et samlet budsjettert underskudd på kr. 65.000 for 2022. 

 

 

 

SESONGEN 2021-22 
 

 

Terminlister og TD’er 
 

Gjennomførte renn: 

• 5. desember: Gransrennet, med 298 påmeldte deltakere. 

• 11. desember: Natrudstilrennet, med 417 påmeldte deltakere. 

 

Kommende helg:  

• 18. desember: Arne Rustadstuens Minneløp, Birkebeineren Skistadion, Lillehammer 

• 19. desember: THL-rennet, Lygna Skisenter 

 

 



Status koronatiltak:  

Nye innstramminger ble lagt fram mandag kveld, dette vil trolig få konsekvenser også for 

utendørsarrangement på ski. NSF Koronaveileder oppdateres fortløpende, info legges ut så snart det er 

klart. Ellie har tett dialog med arrangørene. 

 

 

Status TD’er  

Ok p.t., ingen store utfordringer så langt. 

 

 

Innlandet Cup 2022 

Etter litt fram og tilbake ble det til slutt landet på en felles Innlandet Cup sammen med HSK, for 13-20 

år. KLIKK HER for mer informasjon. 

 

 

Samlinger 

 

15-16 år 

• Snøsamling på Mosetertoppen 26-28. november. 

Totalt 53 påmeldte deltakere, men noen forfall pga. forkjølelse  

Kretsledere Robert og Håvard 

NTG stilte med trenere på lørdag, Martin Olsen og Timo Bakken. 

Litt ‘armer og ben’ i forkant, men samlingen gikk bra.  

 

 

13-14 år 

• Snøsamling på Beitostølen søndag 7. november 

I regi av Valdres Ski, 37 deltakere fra hele kretsen 

Pga. lokalt koronautbrudd kuttet vi felles lunsj, men vellykket samling 

 

• Snøsamling på Dombås søndag 21. november 

I regi av Norddalen-samarbeidet, 15 deltakere 

Vellykket samling, men skulle gjerne hatt med flere deltakere 

 

 

NM/NC/HL 
 

Overnatting 

Vi mangler fortsatt hotellfordeling fra NSF ifbm. NC Meråker og Steinkjer. 

NC Voss, NM junior og HL er ok, alle har fått plass. 

 

Smøreplasser 

Bestilt plasser til NC Voss og HL. 

Avventer mer info og frister fra de andre arrangørene. 

 

 

KM 2022, fordeling LK 
 

• Lørdag 22. januar KM enkeltstart fri teknikk, Karidalen; Ragnhild  

• Søndag 23. januar  KM fellesstart klassisk, Karidalen; Gunnar 

• Søndag 27. mars KM stafett, Gålå; Torbjørn 

• Søndag 10. april KM sprint (F), Skeikampen;  Avventer 
    

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/?npid=132139&page=InnlandetCup


MØTEPLAN 1. HALVÅR 2022 
 

Følgende møteplan foreslås: 

 

• Mandag 17. januar 

• Mandag 7. mars 

• Mandag 25. april 

 

   

Skitinget 2022 

Arrangeres i Molde 10-12. juni 2022. 

Grenvise fagmøter arrangeres i forkant av Skitinget, dvs. 9-10. juni, også i Molde. 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2021-23 

 

På høstmøtet ble følgende to tiltak lagt til etter diskusjon i salen: 

 

• Flere lisensierte utøvere over 20 år 

• 1 million kilometer registrert på «Distansekortet» 

 

 

Lisenser 

Målet er å øke deltakelsen på skirenn for de over 20. 

Forslag til tiltak: Oppfordre arrangører til å opprette mosjonsklasser i seniorklassene, +/- 35 år, ikke 

bare elite. Det kan øke motivasjon for å delta når man kan konkurrere mot likesinnede. Ellie følger opp 

mot arrangørklubbene. 

 

 

Distansekort 

Alle grener kan samle kilometer, men det er flott at langrenn tar initiativet. 

Kostnader knyttet til prosjektet vil tas av skikretsens prosjektmidler, ikke langrenn. 

 

Statistikk sesongen 2020-21: 

 

 

Overordnet målsetning: 

På høstmøtet ble det foreslått 1 million. Dette er lite realistisk, jf. fjorårets statistikk over. Vi velger 

derfor heller å satse på antall klubber i første omgang: 50% av klubbene benytter seg av distansekort.   

Siste frist 1.  mai. 



 

Markedsføring 

• Target Group: For å nå dette målet må vi treffe målgruppen; skiklubbene, foreldre, 

barnehager, skoler 

• Samarbeidspartnere: DNT Barnas turlag, skolekontoret/KFU kommunalt foreldreutvalg 
 

• MF-materiell: 

o Bruke det som allerede finnes, markedsføre gjennom skikretsens kanaler.  

o Engasjere MONO Media/Morten og lage en reklameteaser? 

o Utfordre klubber til å lage filmsnutter der de utfordrer hverandre, deles på SoMe. 
 

• MF-kanaler: Skikretsens egne flater, NSF sentralt? 

 

Premiering 

Pga. ulike klubbstørrelse og forutsetninger, bør vi ha flere ‘klasser’ for premiering, som: 

• Flest kilometer totalt 

• Flest deltakere 

• Flest kilometer pr. deltaker 

 

I tillegg til et 3 uttrekkspremier,  

der alle klubber med et gitt minimum av deltakere er med i trekningen- 

 

Klubber 

Beste klubb i de ulike klassene, ref. over: 

Hederspokal+ pølsefest for hele klubben verdi kr. 5000, 

 

Uttrekkspremier x 3: 

SKI-pakke som inneholder langrennsski (skate)+bindinger + staver (15stk)  ? 

Eller andre ski dersom en klubb med flere grener blir trukket ut… 

 

 

Skole og barnehager 

Mål: Flest kilometer 

Premiering: Hederspokal + Oppland Skikrets hjelper med å arrangere skidag for beste skole og beste 

barnehage 

 

 

 

EVENTUELT 
 

LK kjøper inn LSV-luer, hhv. 20 paradeluer og 10 langrennsluer, kr. 150 pr. stk.  

Brukes til LK-medlemmer og til evt. utdelng/premier. 

 

 

 

Neste LK-møte mandag 17. januar 2022 kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer, 13. desember 2021 


